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ค าน า 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีบทบำทหน้ำที่และภำรกิจที่ส ำคัญ คือ กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จ ดังนั้นกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด จึงเป็น
ภำรกิจของหน่วยงำน ในกำรคัดเลือกและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
รวมทั้งกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรค้นหำและกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำร ซึ่งต้องมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่มี
ควำมเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของคณะ หลักสูตร หน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศที่จะเป็นข้อมูลส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน โดยเฉพำะคณะ หลักสูตร
ของมหำวิทยำลัย ซึ่งเนื้อหำของรำยงำนฉบับนี้จะประกอบด้วย ระบบกลไกและกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตร สถำนที่และ
สภำพบรรยำกำศกำรเรียนรู้ และงำนบริกำรต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมให้คณะ หลักสูตรของมหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตลอดจนกำรด ำเนินงำนในประเด็นต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะส่งเสริมให้คณะ หลักสูตรของมหำวิทยำลัย
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดเตรียมควำมพร้อมของทรัพยำกรสำรสนเทศ 
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน และส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำได้
อย่ำงครบถ้วน และน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบด ำเนินงำนภำยใน อันเป็นกลไกส ำคัญสู่กำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรท ำงำนของคณะ หลักสูตร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และมหำวิทยำลัยต่อไป 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ มีบทบำทหน้ำที่และภำรกิจที่ส ำคัญ คือ กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จ โดยด ำเนินกำรจัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ทั้งทรัพยำกรสำรสนเทศ 
เช่น หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนควำม
พร้อมทำงด้ำนกำยภำพ กำรจัดสถำนที่และสภำพบรรยำกำศกำรเรียนรู้ รวมถึงบริกำรต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนรู้โดยเน้นถึงปริมำณที่เพียงพอและมีคุณพร้อมใช้งำน ทันสมัย  

ระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้อง ตำม
ควำมต้องกำรของสังคม และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
กับสังคม เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้จำกทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบและสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้
อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรพัฒนำตน และสังคมได้ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วิจัย 
วิทยำนิพนธ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยำกรสำรสนเทศอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นจัดหำตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร และมีทรัพยำกรสำรสนเทศทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ส ำคัญต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ  

 ในฐำนะหน่วยงำนสนับสนุนที่มีบทบำทและภำรกิจที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยสำมำรถด ำเนินได้บรรลุตำมนโยบำย เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงจัดท ำ
รำยงำนกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบส ำหรับกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำนโดยเฉพำะคณะ หลักสูตร และมหำวิทยำลัย ให้มีควำมถูกต้อง
สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้อ้ำงอิงในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ รวมถึงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำนสนับสนุน ในประเด็นที่เก่ียวข้องโดยมีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
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ระบบและกลไกกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 

(เพ่ือด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด) 

ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติ งบประมำณและเกณฑ์กำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ในส่วนของกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศให้ครอบคลุมและ

สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำรสอน 

พัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดและจัดท ำแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ส ำรวจจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
และส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

สรุปผลจ ำนวน ทรัพยำกรสำรสนเทศและสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ
กำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ และจัดท ำรำยงำนสรุปผล 

ประชุมเพ่ือส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ประเมินระบบ

พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
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จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ โดยมีหลักกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับ ปรัชญำ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมหลักสูตร ตำมควำมต้องกำร
ของสังคม และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้จำกทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบ (Platform) ที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนสอดคล้องตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำสังคม สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 
เสมอภำค เกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรในสังคม รวมทั้งส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ และ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตนและสังคม ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ด ำเนินกำร
รวบรวมและให้บริกำรมี ดังนี้ 

 1. สิ่งพิมพ์ (Printed Materials) ได้แก่ หนังสือประกอบกำรเรียนกำรสอน ต ำรำเรียน หนังสือทั่วไป
ควำมรู้ทั่วไป/สำรคดี/บันเทิงคดี หนังสืออ้ำงอิง หนังสือหำยำก นวนิยำย เรื่องสั้น หนังสือส ำรอง รำยงำน
ประจ ำปี รำยงำนกำรวิจัย วิทยำนิพนธ์ รำยงำนนักศึกษำ จุลสำร รวมถึงสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วำรสำร 
นิตยสำร หนังสือพิมพ์ 

 2. สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) เป็นบริกำรเพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ตำมควำมสนใจผ่ำนประสำทสัมผัสทำงหู ทำงตำ ซึ่งห้องสมุดได้รวบรวมสื่อมัลติมีเดียมำไว้ให้บริกำรใน
รูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ ซีดีรอมมัลติมีเดีย (ภำพยนตร์ สำรคดี) ซีดีรอมประกอบหนังสือ ดีวีดีสื่อกำรเรียนกำรสอน 
เป็นต้น 

 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) เป็นทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดเก็บจัดสำรสนเทศในรูป
ข้อควำม อักษร ภำพและเสียงไว้โดยกำรแปลงสำรสนเทศให้เป็นสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องมีเครื่องมือ
ส ำหรับจัดเก็บและแสดงผลโดยกำรแปลงสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นสัญญำณภำพและเสียง ได้แก่ 

       3.1 ฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด เป็นฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมของรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่
มีอยู่ในห้องสมุด โดยกำรสืบค้นข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์ เรียกว่ำ Online Public Access Catalog หรือ OPAC  

    3.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เป็นหนังสือ หรือเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บใน
ฐำนข้อมูลเพ่ือให้ผู้อ่ำนสำมำรถอ่ำนผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพำได้ เช่น มือถือ 
(Mobile), แท็บเล็ต (Tablet), ไอแพด (iPad) เป็นต้น 

 



P a g e :  4รำยงำนกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ ปีกำรศึกษำ 2562                                                      

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ                             มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร  
1. หนังสือ (เล่ม) 147,914 

2. สื่อโสตทัศนวัสดุ (แผ่น) 12,263 

3. วำรสำร/นิตยสำร (เล่ม) 20,563 

4. วิจัย/วิทยำนิพนธ์ (เล่ม) 15,148 

5. e-Books (เล่ม) 4,406 
6. E-magazine (เล่ม) 783 

รวมทรัพยากร (เล่ม) 201,077 
                    หมำยเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษำยน 2563 
 

 

 

หนังสือ 147,914  เล่ม 

สื่อโสตทัศนวัสดุ  
12,263 แผ่น 

วำรสำร/นิตยสำร  
20,563 เล่ม 

วิจัย/วิทยำนิพนธ์  
15,148 เล่ม e-Books 4,406 เล่ม 

E-magazine 783 เล่ม 

แผนภูมิแสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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จ านวนทรพัยากรสารสนเทศประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา 

  ในปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์มีจ ำนวนหลักสูตรที่
เปิดสอนจ ำนวนทั้งสิ้น 24 หลักสูตร 80 สำขำวิชำ โดยสำมำรถจ ำแนกตำมคณะ/วิทยำลัย และดับดับ
กำรศึกษำ ได้ดังนี้  
 

คณะ/วิทยำลัย 
ระดับกำรศึกษำ 

รวม 
ปริญญำตรี ป.บัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1 คณะครุศำสตร์ 11 1 2 2 16 
2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 12 - - - 12 
3 คณะวิทยำกำรจัดกำร 9 - - - 9 
4 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 14 - 1 1 16 
5 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 8 - 1 - 9 
6 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 3 - 1 - 4 
7 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 3 - 1 - 4 
5 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 4 - 3 9 10 

รวม 64 1 9 6 80 

 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกิดจำกกำร
คัดเลือกและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยกำรมีส่วนร่ว มของ
คณะกรรมกำรและหลักสูตร เพ่ือให้บริกำรทัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของคณะ หลักสูตร ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ รวมทั้งกำรจัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้แก่ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่ กำรลงรำยกำร กำรจัดเตรียมควำมพร้ อมด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำ และเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศที่ห้องสมุดให้บริกำร ซึ่ง
ทรัพยำกรสำรสนเทศนั้นได้แก่ หนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ วำรสำร/นิตยสำร วิจัย/วิทยำนิพนธ์ e-Books และ   
E-magazine เพ่ือกำรเรียนรู้ทุกประเภท ซึ่งมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตร/
สำขำวิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 

 

 

 

 

หนว่ย : สาขาวิชา 
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จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชา 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือ (รายการ) วารสาร/

นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

ภาษาไทย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
รวม 

1. คณะครุศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี     
1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำเคมีและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

33,497 2438 35,935 117 

2. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำชวีวิทยำ
และวิทยำศำสตร์ทัว่ไป 

37,040 2,442 39,482 117 

3. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
ทั่วไป (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

30,113 2,436 32,549 47 

4. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 23,274 1,963 25,237 8 
5. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

23,274 1,963 25,237 13 

6. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

25,939 1,831 27,770 55 

7. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ 

29,701 2,189 31,890 24 

8. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำภำษำไทย 25,650 1,775 27,425 29 

9. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำภำษำจนี 18,827 1,069 19,896 30 

10. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำกำร
ประถมศึกษำ 

27,325 2,220 29,545 85 

11. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (4 ปี) สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ (หลักสูตรภำษำองักฤษ) 

29,701 2,189 31,890 24 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

12. หลักสูตรประกำศนียบัตรบณัฑิต สำขำวิชำชีพครู 22,828 1,938 24,766 85 

13. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำร
กำรศึกษำ 

40,221 2,802 43,023 24 

14. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตร
และกำรสอน 

26,754 1,978 28,732 24 
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สาขาวิชา 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือ (รายการ) วารสาร/

นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

ภาษาไทย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
รวม 

15. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรม
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

32,411 2,736 35,147 24 

16. หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
กำรศึกษำ 

40,391 2,802 43,193 24 

17. หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตร
และกำรสอน 

26,745 1,978 28,732 24 

18. หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรม
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

35,954 2,740 38,694 24 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับปรญิญาตร ี

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำอำชีวอนำมัย
และสิ่งแวดล้อม 

18,679 2,391 21,070 32 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำ
เทคโนโลยชีีวภำพ 

7,503 1,586 9,089 20 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม 

11,604 1,860 13,464 22 

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวทิยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

9,014 805 9,819 19 

5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

9,014 805 9,819 17 

6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำคหกรรมศำสตร ์ 29,331 3,127 32,458 17 

7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำโภชนำกำรและ
กำรก ำหนดอำหำร 

17,185 1,697 18,882 31 

8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเคมี 15,473 1,532 17,005 6 

9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำคณิตศำสตร์
ประยุกต ์ 23,686 2,433 26,119 23 

10. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำฟสิิกส์
ประยุกต ์

14,430 1,945 16,375 7 
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สาขาวิชา 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือ (รายการ) วารสาร/

นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

ภาษาไทย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
รวม 

11. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำกำรจัดกำร 
ภัยพิบัติและบรรเทำสำธำรณภยั 

14,237 1,808 16,045 25 

12. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำนวัตกรรม
ดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

9,014 805 9,819 17 

13. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำนวัตกรรม
อำหำรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ 

8,546 1,371 9,917 31 

14. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำมำตรวิทยำ
อุตสำหกรรมและระบบคุณภำพ 13,347 1,506 14,853 16 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
15. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำวทิยำ
ศำสตรศึกษำ 

18,164 2,822 20,986 47 

16. หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎบีัณฑิต สำขำวชิำ
วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ 18,091 7,978 26,069 47 

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสำรและคอมพิวเตอร์ 

24,504 3,010 27,514 22 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

3,236 3,207 6,443 10 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

14,554 2,264 16,818 39 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
เมดคำทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

12,370 2,415 14,785 39 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
กำรจัดกำรอุตสำหกรรม 

20,997 3,195 24,192 46 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธำ 

14,983 2,427 17,410 39 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

18,300 2,744 21,044 39 
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สาขาวิชา 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือ (รายการ) วารสาร/

นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

ภาษาไทย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
รวม 

8. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำ
เทคโนโลยไีฟฟำ้อุตสำหกรรม 

24,045 3,129 27,174 39 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
9. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
เทคโนโลย ี

17,336 2,347 19,683 39 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปรญิญาตร ี
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

16,305 2,129 18,434 14 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเกษตรศำสตร์ 15,503 1,617 17,120 34 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยี   
ภูมิทัศน์ 

7,018 625 7,643 8 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
กำรจัดกำรเกษตร 

16,861 1,776 18,637 34 

5. คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปรญิญาตร ี
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรจัดกำร
ท่องเที่ยว 

26,690 2,031 28,721 28 

2. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำนิเทศศำสตร์ 22,674 1,930 24,604 21 

3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวชิำกำรจัดกำร
ทั่วไป 

29,146 1,837 30,983 80 

4. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวชิำกำร
บริหำรธุรกิจ 

35,352 2,606 37,958 63 

5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวชิำธุรกิจดิจิทลั 24,202 2,127 26,329 65 

6. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวชิำกำรจัดกำร
ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม ่

32,118 2,390 34,508 39 

7. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวชิำวชิำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเซน 

23,853 2,362 26,215 32 
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สาขาวิชา 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือ (รายการ) วารสาร/

นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

ภาษาไทย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
รวม 

8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 29,194 1,837 31,031 63 

9. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ 28,052 1,841 29,893 22 

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับปรญิญาตร ี

1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำดุริยำงคศิลป์ 16,993 1,433 18,426 8 

2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำภำษำอังกฤษ 20,748 2,016 22,764 15 

3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำต ิ

13,565 1,452 15,017 15 

4.หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำภำษำไทยเพื่อ
นวัตกรรมกำรสื่อสำร 

18,828 1,567 20,395 27 

5. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำสังคมศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำ 

57,754 3,297 61,051 81 

6. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำสำรสนเทศ
ศำสตร ์

23,339 2,081 25,420 16 

7. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำจิตวิทยำ 9,908 1,053 10,961 37 

8. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรพฒันำชุมชน 43,015 2,977 25,992 78 

9. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำทัศนศิลป์ 17,078 1,629 18,707 22 

10. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำ 
รัฐประศำสนศำสตร์ 

45,230 2,582 47,812 39 

11. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑติ 25,084 1,690 26,774 57 

12. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำ
ศิลปะกำรแสดง 

13,006 1,107 14,113 8 

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ระดับปรญิญาตร ี     

1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวชิำกำรจัดกำร
ธุรกิจกำรบิน (หลักสูตรนำนำชำติ) 

23,973 2,514 26,487 44 

2. หลักสูตรศิลปศำสตบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำร
บริกำรและกำรโรงแรม (หลักสตูรภำษำอังกฤษ) 

36,624 2,798 39,422 69 



P a g e :  11รำยงำนกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ ปีกำรศึกษำ 2562                                                      

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ                             มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

สาขาวิชา 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือ (รายการ) วารสาร/

นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

ภาษาไทย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
รวม 

3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวชิำกรจัดกำรธุรกิจ
กำรบริกำรผู้สูงอำยุ (หลักสูตรสองภำษำ) 

46,531 2,633 49,164 25 

4. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวชิำกำรจัดกำร
นวัตกรรมกำรค้ำ 

25,877 2,043 27,920 81 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
บริหำรธุรกิจ 

34,938 2,284 37,222 81 

6. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำนวตักรรม
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

12,358 1,432 13,790 22 

7. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำ 
รัฐประศำสนศำสตร์ 

43,163 1,450 44,613 39 

8. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ 
รัฐประศำสนศำสตร์ 

43,163 1,450 44,613 39 

9. หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
บริหำรธุรกิจ 

34,938 2,284 37,222 81 

10. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑติ สำขำวชิำสิ่งแวดล้อม
ศึกษำ 

11,861 1,860 13,721 22 

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ระดับปรญิญาตร ี
1. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำวชิำสำธำรณสุข
ศำสตร ์

18,566 1,948 20,514 25 

2. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำวชิำกำรจัดกำร
สถำนพยำบำล 

20,260 2,226 22,486 27 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม 

18,934 1,880 20,814 32 

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำสุขภำพและ
ควำมงำม 

17,426 1,680 19,106 52 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำกำร
จัดกำรระบบสุขภำพ 

24,789 2,571 27,360 52 
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หมำยเหตุ : 1) ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภำคม 2563 
    2) จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ 1 รำยกำร สำมำรถใช้ได้มำกกว่ำ 1 สำขำวิชำ 
    3) เกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 ตอนที่ 4 ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  3.1 จ ำนวนหนังสือ/นักศึกษำ  เท่ำกับ 15 เล่ม /1 คน 
  3.2 จ ำนวนหนังสือ/อำจำรย์  เท่ำกับ 100 เล่ม/1 คน 
  3.3 จ ำนวนหนังสือเฉพำะสำขำวิชำ 
       - ระดบัปริญญำตรี ทรัพยำกรสำรสนเทศเฉพำะสำขำวิชำอย่ำงต่ ำ 500 เล่ม/สำขำ 
       - ระดับปริญญำโท ทรัพยำกรสำรสนเทศเฉพำะสำขำวิชำอย่ำงต่ ำ 3,000 เล่ม/สำขำ 
       - ระดับปริญญำเอก ทรัพยำกรสำรสนเทศเฉพำะสำขำวิชำอย่ำงต่ ำ 25,000 เล่ม/สำขำ 
 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

 นอกจำกทรัพยำกรสำรสนเทศประเภท หนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ วำรสำร/นิตยสำร งำนวิจัย/ 
วิทยำนิพนธ์ ที่เป็นสิ่งพิมพ์แล้ว ส ำนักวิทยบริกำรฯ ยังจัดหำสำรสนเทศที่อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น      
e-Books, E-Magazine เพ่ือเป็นกำรให้บริกำรกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน
และค้นคว้ำงำนวิจัยได้  แบ่งเป็น 
 1. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับเป็นสมำชิก 
    เป็นบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ บอกรับเป็นสมำชิก ซึ่งเป็นฐำนข้อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กฤตภำคข่ำวออนไลน์ วำรสำรและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมเนื้อหำกำรเรียน
กำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ือกำรวิจัยที่มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  
จ ำนวน  5  ฐำน ได้แก่ 
 

ล าดับท่ี ฐานข้อมูล รายละเอียด 
1 ฐำนข้อมูลกฤตภำคข่ำว

อ อ น ไ ล น์  (News 
Clipping Online) 

MiC eLibrary หรือ Matichon Information Center จัดท ำโดย
ห้องสมุดข่ำวมติชน เป็นฐำนข้อมูลที่ เก็บรวบรวมข่ำวจำก
หนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่ำ 29 ฉบับ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่ง่ำยต่อกำรสืบค้น สำมำรถค้นหำได้โดยใช้
ค ำค้นหรือเลือกอ่ำนได้ตำมหมวดหมู่ ช่วยให้ผู้ที่ต้องกำรข่ำว
ย้อนหลังสำมำรถเข้ำไปดำวน์โหลดได้ 

2 ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ iG 
Library 

iG Library ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 
ของ iG Publishing จัดซื้อในนำมภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ใช้หนังสือร่วมกันมี



P a g e :  13รำยงำนกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ ปีกำรศึกษำ 2562                                                      

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ                             มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

ล าดับท่ี ฐานข้อมูล รายละเอียด 
เนื้ อหำครอบคลุมสำขำวิชำกำรบริหำรและจัดกำรธุ รกิ จ 
เศรษฐศำสตร์ กำรเมืองกำรปกครอง ธรรมำภิบำล กฎหมำย 
ศึกษำศำสตร์ ศำสตร์ว่ำด้วยกำรจัดกำรห้องสมุด ภำษำและ
ภำษำศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น สำมำรถ Copy, 
Print, Download แปลเป็นภำษำต่ำงๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary 
และ Function กำรใช้งำนอื่นๆ 

3 ฐำนข้อมูล  
e-Magazine (NaIn 
Pann) 

นิตยสำร และหนังสือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริกำรแก่
ผู้ใช้บริกำรโดยออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน สำมำรถอ่ำนนิตยสำร
ฉบับปัจจุบันได้รวดเร็วกว่ำฉบับตีพิมพ์ รวมทั้งสำมำรถอ่ำนฉบับ
ย้อนหลังได้ตำมควำมต้องกำรต้อง 

4 ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ EBSCO 
Discovery Service 

EBSCO เป็นฐำนข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อในนำมภำคี
เครือข่ำยควำมร่วมมือ ส ำนักวิทยบริกำรฯ กลุ่มมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏได้ใช้หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุกสำขำวิชำ 
ได้แก่ วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ แพทยศำสตร์ พยำบำล 
ศึกษำศำสตร์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ บริกำรธุรกิจ เป็นต้น 

5 ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ Gale 
Virtual Reference 
Library 

Gale Virtual Reference Library ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่รวบรวมหนังสือสำขำวิชำต่ำงๆ อำทิ 
Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Religion, Science, Social 
Science และ Technology สำมำรถใช้งำนได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช ้

 
 2. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนโดย กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
    เป็นบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ UniNet 
ส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือให้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ในสำขำวิชำ
ต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือกำรใช้ทรัพยำกร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนเดียวกัน และเข้ำถึงข้อมูล
สำรสนเทศตลอดจนเอกสำรฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งฐำนข้อมูลเพ่ือกำรอ้ำงอิง (Reference 
Database) ในกำรให้บริกำรแก่คณำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 13 ฐำน ได้แก่ 
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ล าดับที่ ชื่อฐาน รายละเอียด 
1 วิทยำนิพนธ์ไทย (Thai 

Digital Collection : TDC) 
ระยะเวลาให้บริการ : 
บริกำรต่อเนื่อง 

ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม โดยเฉพำะวิทยำนิพนธ์และรำยงำน
วิจัย รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศภำยใต้ 
เครือข่ำยควำมร่วมมือพัฒนำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 
(ThaiLis) นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ในกำรเข้ำใช้บริกำร
นั้นจะต้องเข้ำใช้งำนจำกคอมพิวเตอร์ ภำยในห้องสมุดสมำชิก 

2 ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
ไทย (UCTAL) 
ระยะเวลาให้บริการ : 
บริกำรต่อเนื่อง 

ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม เพ่ือกำรสืบค้นรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกชนิด ที่มีให้บริกำรในห้องสมุดมหำวิทยำลัยต่ำงๆ 
ที่ เ ป็นสมำชิ ก  เครื อข่ ำยควำมร่ วมมือ พัฒนำห้องสมุ ด
สถำบันอุดมศึกษำ (ThaiLis) หรือเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงห้องสมุดมหำวิทยำลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลำง และส่วน
ภูมิภำค 

3 ACM Digital Library 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63 

เป็นฐำนข้อมูลทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จำกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมำยข่ำว และเอกสำรในกำรประชุม
วิชำกำร ที่จัดท ำโดย ACM (Association for Computing 
Machinery) ซึ่งเนื้อหำเอกสำรประกอบด้วยข้อมูลที่ส ำคัญ เช่น 
รำยกำรบรรณำนุกรม สำระสังเขป article reviews และ
บทควำมฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน 

4 IEEE/IET Electronic 
Library (IEL) 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63 

เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวมสำรสนเทศจำก 2 แหล่งข้อมูล คือ 
The Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) และ The Institution of Engineering and 
Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสำรมำกกว่ำ 
1.2 ล้ำนจำกสิ่งพิมพ์มำกกว่ำ 12,000 ชื่อ 

5 Web of Science 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63 

เป็นฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมและสำระสังเขปพร้อมกำรอ้ำงอิง
และอ้ำงถึง ที่ครอบคลุมสำขำวิชำหลักทั้ งวิทยำศำสตร์ 
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ จำกวำรสำรประมำณ 9,200 
รำยชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน 

6 ProQuest Dissertation & 
Theses Global 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63 

เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวมวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท และ
ปริญญำเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถำบันกำรศึกษำที่
ได้รับกำรรับรองจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ และแคนำดำ 
รวมถึงบำงสถำบันกำรศึกษำจำกทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย 
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ล าดับที่ ชื่อฐาน รายละเอียด 
และแอฟริกำ มำกกว่ำ 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสำร
ฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอกและปริญญำโทตั้งแต่ปี 
1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่ำ 1.1 ล้ำนรำยกำร และ
สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 2.4 ล้ำนรำยกำร 

7 SpringerLink – Journal 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

เป็นฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
และวิทยำศำสตร์สุขภำพ ครอบคลุมวำรสำร จ ำนวนเอกสำร
ฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน 

8 American Chemical 
Society Journal (ACS) 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวมบทควำม และงำนวิจัย จำกวำรสำร
ทำงด้ำนเคมีและวิทยำศำสตร์ที่ เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจำก
วำรสำรทั้ งที่ พิ ม พ์ เป็ นรู ป เล่ ม  วำรสำร อิ เล็ กทรอนิ กส์
(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้นเป็นข้อมูล
ฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภำพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 
1996 

9 Emerald Management 
(EM92) 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

เป็นฐำนข้อมูลครอบคลุมสำขำวิชำทำงด้ำนกำรจัดกำร ได้แก่ 
กำรเงินและกำรบัญชี บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรและกลยุทธ์ 

10 Academic Search 
Complete (ASC) 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

ฐำนข้อมูลสหสำขำวิชำที่มีขนำดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุม
สำขำวิชำจ ำนวนมำกที่สุดของโลกฐำนข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วย
จ ำนวนวำรสำรที่มีข้อมูลฉบับเต็มมำกกว่ำ 8,500ชื่อเรื่อง 
ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสำขำวิชำกำร 
ได้แก่ มำนุษยวิทยำ ดำรำศำสตร์ ชีววิทยำ เคมี วิศวกรรมโยธำ 
วิศวกรรมศำสตร์  กำรศึกษำชำติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศำสตร์ 
กฎหมำย วัสดุศำสตร์ คณิตศำสตร์ ดนตรี เภสัชศำสตร์ ฟิสิกส์ 
จิตวิทยำ ศำสนำและเทววิทยำ สัตววิทยำ สัตวแพทยศำสตร์ 
สตรีศึกษำและสำขำอ่ืนๆ 

11 EBSCO Discovery Service 
(EDS) Plus Full Text 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

ครอบคลุมสหสำขำวิชำ เช่น ศึกษำศำสตร์ ครุศำสตร์ ศิลป-
ศำสตร์ นิเทศศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร 
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ล าดับที่ ชื่อฐาน รายละเอียด 
12 Computer & Applied 

Sciences Complete 
(CASC) 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

ครอบคลุมสำขำวิชำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล ค.ศ.
1965 – ปัจจุบัน มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลควำมรู้ควำม ควำม
ท้ำทำยทำงวิศวกรรมแบบดั้ ง เดิมและงำนวิจัยและเป็น
ทรัพยำกรเพ่ืองำนวิจัยที่ส่งผลกระทบทำงธุรกิจและสังคมของ
เทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสำระสังเขปจำกจ ำนวน
วำรสำรมำกกว่ำ 2,200 รำยชื่อ นอกจำกนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็ม
จำกวำรสำรมำกกว่ำ 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสำขำวิชำ
วิศวกรรมศำสตร์ ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เทคโนโลยีใหม่ 

13 ScienceDirect 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

เป็นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม (Full-text) ของวำรสำรไม่น้อย
กว่ำ 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สำขำวิชำ ได้แก่ Agricultural 
and Biological Sciences Engineering Immunology & 
Microbiology and Social Sciences สำมำรถดูข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน 
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ความพร้อมด้านพ้ืนที่ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ เพ่ือกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเพ่ือรองรับกำรใช้งำนและกิจกรรมกำรเข้ำใช้บริกำรภำยในโดยกำรจัด
สภำพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะดวกสบำยและมีมำตรฐำน ตำมนโยบำยคุณภำพที่เกี่ยวกับผลผลิ ต
ด้ำนกำรปรับปรุงและจัดพ้ืนที่บริกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เพียงพอและร่วมรณรงค์ส่งเสริมตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน พัฒนำไปสู่กำรเป็นห้องสมุดสีเขียว มีกำรปรับปรุงพ้ืนที่บริกำรภำยในและภำยนอกอำคำร 
เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และจัดให้มีบริกำรมุมต่ำงๆ โดยเน้นบรรยำกำศที่ร่มรื่นและเป็นกันเอง 
มีควำมสะดวกสบำยมำกข้ึน ซึ่งสำมำรถรองรับควำมต้องกำรเพ่ือพักผ่อนตำมอัธยำศัยของนักศึกษำ ดังนี้ 

 1. สภำพบรรยำกำศภำยนอกอำคำร เน้นควำมร่มรื่น สะดวกสบำยเพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรใน
กำรศึกษำค้นคว้ำตำมควำมต้องกำร นักศึกษำสำมำรถเลือกพ้ืนที่กำรท ำกจิกรรมร่วม 
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 2. สภำพบรรยำกำศภำยในอำคำร พ้ืนที่ให้บริกำรภำยใน โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นกลุ่มอำคำร
ประกอบด้วยอำคำร 2 อำคำรเชื่อมต่อถึงกัน รวมทั้งพ้ืนที่ต่อขยำย (ปีกหอสมุด) โดยมีกำรจัดแบ่งพ้ืนที่ส ำหรับ
ให้บริกำรที่หลำกหลำย ประกอบด้วย 

    2.1 ห้อง 84 ปี บรรณำภิรมย์  ตั้งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักวิทยบริกำรฯ ของพ้ืนที่ส่วนต่อขยำย 
(ปีกหอสมุด) ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรจัดซื้อ ได้แก่ หนังสือ 
นิตยสำร สื่อโสตทัศนวัสดุ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบันได้อย่ำงรวดเร็ว และใช้
บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศได้ด้วยตนเองจำกตู้ยืมคืนอัตโนมัติ (Self-check) เนื่องจำกกำรน ำ
เทคโนโลยี RFID มำใช้ในกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 
 

    2.2 ห้องบริกำรกำรคอมพิวเตอร์ จัดให้บริกำรอยู่บริเวณด้ำนหน้ำทำงเข้ำส ำนักวิทยบริกำรฯ   
GATE 1 เพ่ือให้บริกำรศึกษำค้นคว้ำ พิมพ์งำน สนับสนุนกำรจัดอบรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
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    2.3 ห้องศึกษำกลุ่ม ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดพ้ืนที่เพ่ือให้บริกำรศึกษำค้นคว้ำแบบกลุ่มประกอบด้วย 
 อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกและปลอดภัย เช่น  ระบบเครือข่ำยไร้สำย ระบบปรับอำกำศ ที่นั่งอ่ำน จ ำนวน 5 
ห้อง ตั้งอยู่พ้ืนที่ปีกห้องสมุดจ ำนวน 3 ห้อง และชั้น 1 อำคำรหอสมุด จ ำนวน 2 ห้อง โดยแต่ละห้องสำมำรถ
บรรจุคนได้ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป ในกำรเข้ำใช้บริกำรผู้ใช้ต้องปฏิบัติตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

    2.4 อำคำรหอสมุด ชั้น 1 เป็นพื้นที่หลักในกำรให้บริกำรและจัดกิจกรรมของส ำนัก กำรจัดแบ่ง 
พ้ืนที่ให้บริกำร ประกอบด้วย หอประวัติเจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์  ห้องตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท ห้องศึกษำกลุ่ม 
(ห้องที่ 1-2) เคำท์เตอร์บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ และพ้ืนที่อ่ำน ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

    



P a g e :  20รำยงำนกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ ปีกำรศึกษำ 2562                                                      

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ                             มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

 2.5 อำคำรหอสมุด ชั้น 2 เป็นพ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ (Learning Space) 
ประกอบด้วย พ้ืนที่นั่งอ่ำน ห้องอ้ำงอิง และห้องปฏิบัติกำร Inspiration Lab  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.6  อำคำรส ำนักวิทยบริกำร ชั้น 1 จัดให้บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วำรสำร นิตยสำร ทั้งใน
ลักษณะสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลำพร้อมพ้ืนที่นั่งอ่ำน และจัดมุม
นันทนำกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
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    2.7  อำคำรส ำนักวิทยบริกำร ชั้น 2  เป็นพ้ืนที่จัดเก็บและบริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทยหมวด 
000-600 และนวนิยำย เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้ค้นคว้ำด้วยตนเองจำกชั้นหนังสือและยืมออกนอกห้องสมุดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.8  อำคำรส ำนักวิทยบริกำร ชั้น 3  เป็นพื้นที่จัดเก็บและบริกำรรำยงำนกำรวิจัย/วิทยำนิพนธ์ 
ห้องสมุดกฎหมำย และหนังสือมุมอำเซียน พร้อมพ้ืนทีอ่่ำนเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้ค้นคว้ำด้วยตนเองจำกชั้น
หนังสือและยืมออกนอกห้องสมุดได้  
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    2.9  อำคำรส ำนักวิทยบริกำร ชั้น 4  เป็นพ้ืนที่จัดเก็บและบริกำรบริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทย
หมวด 700-900 หนังสือภำษำต่ำงประเทศ หมวด 000-900 หนังสืออ้ำงอิงภำษำต่ำงประเทศ หมวด 000-900 
และสื่อโสตทัศนวัสดุ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้ค้นคว้ำด้วยตนเองจำกชั้นหนังสือและยืมออกนอกห้องสมุดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ท ำกำรพัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้มีควำมหลำกหลำย สะดวกสบำยตำม
นโยบำยคุณภำพในด้ำนกำรปรับปรุงและจัดพ้ืนที่บริกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ เพื่อรองรับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ โดยกำรจัดให้มีพ้ืนที่/มุมให้บริกำรเพ่ิมมำกข้ึน พร้อมจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กระจำยอยู่
ตำมจุดต่ำงๆ ภำยในส ำนักเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ 

งานบริการ 
จ านวน   

(ห้อง/มุม/พื้นที่/จุด) 
จ านวนคอมพิวเตอร์ 

(เครื่อง) 
1. หอประวัติเจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์   1 - 
2. ห้องตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท 1 - 
3. ห้อง 84 ปี บรรณำภิรมย์  1 1 
4. ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ 2 90 
5. ห้องสมุดกฎหมำย 1 - 
6. ห้องหนังสืออ้ำงอิง 2 - 
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งานบริการ 
จ านวน   

(ห้อง/มุม/พื้นที่/จุด) 
จ านวนคอมพิวเตอร์ 

(เครื่อง) 
7.  ห้องศึกษำกลุ่ม 5 - 
8.  มุมหนังสือคุณธรรม 1 - 
9.  มุมหนังสืออำเซียน 1 - 
10. มุมนันทนำกำร 1 - 
11. พ้ืนที่จัดแสดงนิทรรสกำรหมุนเวียน 1 1 
12. พ้ืนที่เคำน์เตอร์บริกำร 6  
13. พ้ืนที่บริกำรคอมพิวเตอร์ภำยในอำคำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ชั้น 1-4 

2 14 

14. พ้ืนที่บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3 13 
15. พ้ืนที่บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ (หนังสือ) 3  
16. พ้ืนที่บริกำรวิจัย วิทยำนิพนธ์ 1 - 
17. พ้ืนที่บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 1 - 
18. เครื่องบริกำรยืม-คืนอัตโนมัติ (Self-check) 1 - 
19. เครื่องรับคนืหนังสืออัตโนมัติ (Book return) 1 - 
20. พ้ืนที่บริกำรสื่อดิจิทัลมีเดียและฐำนข้อมูล 8 - 
21. จุดกระจำยสัญญำ Wi-Fi ภำยในอำคำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ชั้น 1-4 

10 - 

22. จุดบริกำรเครื่องสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 6 9 
23. จุดบริกำรตู้น้ ำดื่ม 2 - 
24. จุดบริกำรตู้เครื่องดื่ม กำแฟ โอวัลติล 1 - 
25. จุดบริกำร Check in library 5 - 
26. จุดบริกำรเครื่องปริ๊นต์ (Double A Fast Print 5 - 
27. จุดบริกำรตู้จ ำหน่ำยสินค้ำ (Blue Pay Machine) 1 - 
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ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

จ านวนคอมพิวเตอร์ 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดพ้ืนที่ในกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้น กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
และเพ่ือกำรจัดอบรมสัมมนำ ตลอดจนกำรบริกำรเข้ำใช้งำนเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำได้แก่ กำรจัดท ำรำยงำน 
กำรบ้ำน ศึกษำค้นคว้ำวิจัย วิทยำนิพนธ์ รวมทั้งกำรให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ต กำรพิมพ์งำน โดยจัด
ให้บริกำรยังพืน้ที่ต่ำงๆ ของส ำนักมี ดังนี้ 

สถานที ่ ห้อง/พื้นที่ การให้บริการ 
จ านวน 
(เครื่อง) 

ชั้น 1  
อำคำรหอสมุด 

ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ 
 
บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร 

เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ เพื่อกำรจัด
ประชุม อบรม สัมมนำ  
สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 

90 
 
1 

ชั้น 2  
อำคำรหอสมุด 

ห้องปฏิบัติกำร Inspiration 
Lab  

เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ อบรมกำรสืบค้น
ฐำนข้อมูล 41 

ชั้น 1  
อำคำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 
บริกำร E-Magazine 
เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ 

1 
4 
8 

ชั้น 2 
อำคำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

บริกำรสำรสนเทศประเภท
หนังสือ 

สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 6 

ชั้น 3  
อำคำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

บริกำรวิจัย/วิทยำนิพนธ์ เพื่อศึกษำค้นคว้ำ และสืบค้นทรัพยำกร
สำรสนเทศ (OPAC) 

6 

ชั้น 4  
อำคำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

บริกำรสำรสนเทศประเภท
หนังสือ 

สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 1 

รวม 158 
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต/Wi-Fi 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ท ำกำรขยำยพ้ืนที่กำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำยเพ่ิมจุดกระจำย
สัญญำณ Wi-Fi ไปยังจุดต่ำงๆ ภำยในอำคำรส ำนักวิทยบริกำรฯ รวมถึงพ้ืนที่ภำยนอกอำคำรของส ำนักเพ่ือเป็น
กำรรองรับควำมต้องกำรและสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองตำมอัธยำศัย โดยท ำกำรติดตั้งในจุด/พ้ืนที่
ให้บริกำรของส ำนัก ดังนี้ 

สถานที ่ ห้อง/พื้นที่ จ านวน (เครื่อง) 
ชั้น 1 อำคำรหอสมุด 1. หน้ำห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ 

2. ห้อง 84 ปี บรรณำภิรมย์ 
3. บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร 

1 
1 
1 

ชั้น 2 อำคำรหอสมุด 1. ห้องปฏิบัติกำร Inspiration Lab 
2. Learning Space 

2 
2 

ชั้น 1 อำคำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 1 
ชั้น 2 อำคำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ  1 
ชั้น 3 อำคำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ  1 

รวม 10 
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การให้บริการของส านักวิทยบริการฯ 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนท ำหน้ำที่รวบรวมและจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำง
เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเ พ่ือให้ผู้ใช้ได้รับสำรสนเทศอย่ำง
รวดเร็ว มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณค่ำเหมำะสมกับควำมต้องกำร มีควำมทันสมัยและเพียงพอ มีเจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำรที่ดี มีกำรจัดกำรดี และมีหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ วิจัย/วิทยำนิพนธ์ วำรสำร/นิตยสำร สื่อโสตทัศนวัสดุ  
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรแก่อำจำรย์  บุคลำกร นักศึกษำ และประชำชนโดยทั่วไป  เพ่ือรองรับกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย เวลำท ำกำรระหว่ำงเปิดภำคเรียน : จันทร์-ศุกร์ เวลำ 
08.00-18.00 น. : เสำร์-อำทิตย์ เวลำ 08.00-16.30 น. ระหว่ำงปิดภำคเรียน : จันทร์-อำทิตย์ เวลำ 08.00-
16.30น. หยุดบริกำรในวันนักขัตฤกษ์ และวันที่มหำวิทยำลัยประกำศหยุด ส ำนัก ได้จัดเตรียมบริกำรสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้  เช่น 

 1.  บริการ ห้อง 84 ปี บรรณาภิรมย์ 
      ห้อง 84 ปี บรรณำภิรมย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวม
ทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ของปีงบประมำณปัจจุบันและย้อนหลัง 
2 ปี ประกอบด้วยสำรสนเทศประเภท หนังสือท่ัวไป หนังสืออ้ำงอิง 
หนังสือเกี่ยวกับกฎหมำย ประชำคมอำเซียน รวมถึงหนังสืออ่ำน
เพ่ือกำรนันทนำกำร  เช่น  หนังสือสำรคดี  นวนิยำย  เรื่องสั้น     
เป็นต้น ให้บริกำรด้วยเทคโนโลยี RFID ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศได้ด้วยตนเอง 
 
 2.  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
  บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นบริกำรที่จัดขึ้นเพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและประโยชน์แก่ผู้ ใช้บริกำรในกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ส ำนักจัดหำมำไว้เพ่ือบริกำรด้ำนกำรศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ และส่งเสริมกำรอ่ำน  
ให้บริกำรอ่ืนๆ ที่สนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรศึกษำ
ค้ นคว้ ำ  มุ่ ง อ ำนว ยควำม
สะดวกแก่ผู้ ใช้บริกำรได้รับ
สำรสนเทศที่ต้องกำรได้อย่ำง
รวดเร็วตรงตำมควำมต้องกำร  
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 3.  บริการยืม-คืนอัตโนมัติ 
  เป็นบริกำรทีใ่ช้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืม-คืนทรัพยำกร
สำรสนเทศได้ด้วยตนเอง หำกผู้ใช้บริกำรไม่ประสงค์จะเข้ำมำ
ยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศที่เคำน์เตอร์บริกำร หรือภำยหลัง
เวลำปิดท ำกำรของส ำนัก โดยผู้ใช้สำมำรถน ำทรัพยำกรไปท ำ
กำรยืมหรือคืนที่ตู้บริกำรยืม -คืนอัตโนมัติ  (Self-check) 
(ระหว่ำงเวลำท ำกำร) ซึ่งจัดตั้งตู้ให้บริกำรไว้ ณ ห้อง 84 ปี 
บรรณำภิรมย์ และสำมำรถคืนทรัพยำกรหลังเวลำท ำกำรได้ท่ี 
ตู้รับคืนอัตโนมัติ (Book return) ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชม.  
ณ บริเวณทำงเดินหน้ำส ำนัก 
 4.  บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 
  ให้บริกำรแก่อำจำรย์ นักศึกษำ นักวิจัยและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่
ต้องกำรได้ง่ำย สะดวกและรวดเร็ว  ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตหรือ
ผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพำอ่ืนๆ ได้ โดยส ำนักได้ท ำกำร
จัดหำและรวบรวมทั้งจำกกำรบอกรับเป็นสมำชิก ได้แก่ 
EBSCO, iG Library และ GALE และที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เช่น ProQuest, EDS, ScienceDirect  
                รวมทั้งจัดท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัยเพ่ือให้บริกำรในรูปแบบ e-Books 
ประกอบด้วย เอกสำรผลงำนวิชำกำร สิ่งพิมพ์มหำวิทยำลัย 
วิจัย วิทยำนิพนธ์ วำรสำรวิชำกำร 
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 5.  บริการ VPN (Virtual Private Network) 
  เป็นบริกำรส ำหรับอำจำรย์ นักศึกษำ นักวิจัยและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้บริกำร
ฐำนข้อมูลออนไลน์ ส ำหรับกำรเข้ำดูเอกสำรฉบับเต็มที่ต้องใช้บริกำรสืบค้นข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้หมำยเลข IP 
Address ของมหำวิทยำลัย โดยนักศึกษำสำมำรถกรอกข้อมูลเพ่ือขอ Username และ Password ได้ที่
เว็บไซต์ส ำนัก http://lib.vru.ac.th/         บริกำร        สมัครสมำชิก VPN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.  บริการห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab (iLAB) 
  ให้บริกำรเฉพำะเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติกำร MasOC เพ่ือใช้ในกำรอบรมต่ำงๆ ทั้งกำร
สืบค้นข้อมูลออนไลน์ กำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริกำรโปรแกรมทำงด้ำน
กรำฟิก แก่นักศึกษำเพ่ือใช้ในกำรเรียน กำรศึกษำค้นคว้ำและฝึกทักษะกำรใช้งำนระบบปฏิบัติกำร MasOC 
และโปรแกรมกรำฟิก  โดยลงสำมำรถทะเบียนเข้ำใช้บริกำรได้ที่เคำน์เตอร์บริกำร ชั้น 2 อำคำรหอสมุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.vru.ac.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20บริการ


P a g e :  29รำยงำนกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ ปีกำรศึกษำ 2562                                                      

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ                             มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

 
 7.  ห้อง Learning Space 
  ส ำนักวิทยบริกำรได้ปรับปรุงพ้ืนที่กำรเรียนรู้เป็น
พ้ืนที่ส่ งเสริมกำรเรียนรู้ ส ำหรับกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ซึ่ ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้นอกชั้น เรียนในกำรทบทวนบทเรียน 
ปรึกษำหำรือร่วมกัน ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำและเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษำเป็นพ้ืนที่กำรเรียนรู้แห่งใหม่ของนักศึกษำยุค
ดิจิทัล โดยจัดเตรียมเครือข่ำยไร้สำยและอุปกรณ์อ ำนวยควำม
สะดวก ปรับพ้ืนที่ ให้มีบรรยำกำศและสิ่ งแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อ
กำรศึกษำค้นคว้ำและพักผ่อนตำมอัธยำศัย  

 
 
 8.  บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
  ให้บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วำรสำรและนิตยสำร ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-magazine)  ซึ่งมีเนื้อหำที่ทันสมัยส ำหรับผู้ใช้บริกำรในกำรศึกษำค้นคว้ำและอ้ำงอิง รวมทั้ง
ให้ควำมเพลิดเพลินแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเนื้อหำที่สนใจ      
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 9.  ห้องบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ให้ บริ กำร เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ เ พ่ื อกำรสื บค้ น 
กำรศึกษำค้นคว้ำ กำรจัดอบรม/สัมมนำ และกำรจัดท ำรำยงำน 
วิจัย วิทยำนิพนธ์ ให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ต และจัดพิมพ์เอกสำร
ทั้ งสี  และขำวด ำ  ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่ ำ งๆ ของ
มหำวิทยำลัย เช่น กำรจัดอบรม สัมมนำแก่บุคลำกร เป็นห้องสอบ
วัดควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศคอมพิวเตอร์ และให้บริกำรเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดอบรม/สัมมนำแก่หน่วยงำนภำยนอก 

 
          10.  บริการห้องสมุดกฎหมาย 

  เป็นบริกำรหนึ่งของส ำนักเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของหลักสูตรนิติศำสตร์ที่ ได้มำตรฐำน ส ำนัก
ด ำเนินกำรจัดหำ รวบรวมและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่มี
เนื้อหำสำระของหลักสูตรและที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ อำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ที่ ชั้น 3 
อำคำรส ำนักวิทยบริกำร ตำมเวลำท ำกำรของส ำนัก 
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 11. บริการห้องตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
  เป็นบริกำรที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ด้ำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ แนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียงตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช รัชกำลที่ 9 โดยท ำกำรรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศที่เก่ียวข้องในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือเป็นแหล่งบริกำร
ข้อมูลทำงวิชำกำร โดยสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ที่ ชั้น 1 อำคำรหอสมุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12. หอประวัติเจ้าฟ้า 
   เป็นพ้ืนที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระประวัติสมเด็จพระ
รำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร 
องค์ประธำนก ำเนิดโรงเรียนฝึกหัดครู เพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ 
ปัจจุบันคือมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ รวมทัง้ภำพเหตุกำรณ์ส ำคัญของมหำวิทยำลัย 
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 13. มุมนันทนาการ 
   ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดพ้ืนที่ส ำหรับกิจกรรมนันทนำกำรเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรพักจำก
กำรศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้ผ่อนคลำยจำกควำมอ่อนล้ำ ด้วยกำรร่วมกันเล่นเกมต่ำงๆ ที่เป็นกำร
พัฒนำทักษะด้ำนควำมจ ำ ควำมคล่องแคล่วและฉับไว กำรแก้ไขปัญหำ สร้ำงมนุษยสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มและ
กระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้เล่น ส ำนักจึงได้จัดหำเกมมำไว้เพ่ือให้บริกำรแก่ผู้สนใจได้ท ำกำรทดลองเล่น 
โดยให้บริกำรที่อำคำรส ำนักวิทยบริกำร ชั้น 1 บริเวณประตูเข้ำออก 2 (GATE 2)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 14. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
  ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ กระจำยไปตำมจุดต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร โดยให้
ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกสบำย เกิดควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อ
กำรให้บริกำรของส ำนักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำมพร้อมในด้ำน
ต่ำงๆ ประกอบด้วย ตู้บริกำรน้ ำดื่ม ตู้บริกำรเครื่องดื่ม ตู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 
(Blue mart) และเครื่องพิมพ์ 
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 1. สถิตกำรเข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (รำยเดือน) ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 (1 มิถุนำยน 2562 – 31 พฤษำคม 2563) 
 

 
 

หมายเหตุ :  1. ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภำคม 2563 
     2. ข้อมูลประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (มิถุนำยน 2562 – พฤษภำคม 2563) 
                3. ปิดพื้นที่ให้บริกำรตำมประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำด และกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระหว่ำงวันที่ 23 มีนำคม 2563 - ณ 
วันที่จัดท ำรำยงำน 
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 2. สถิตกำรเข้ำใช้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (รำยเดือน) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562 – 31 พฤษำคม 2563) 

 
หมายเหตุ :  1. ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษำยน 2563 
     2. ข้อมูลประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (มิถุนำยน 2562 – พฤษภำคม 2563) 
                3. ปิดพื้นที่ให้บริกำรตำมประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำด และกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ) ระหว่ำงวันที่ 23 มีนำคม 2563 - ณ 
วันที่จัดท ำรำยงำน 
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 3. สถิตกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (รำยเดือน) 
ประจ ำปกีารศกึษา 2562 (1 มิถนุายน 2562 – 31 พฤษาคม 2563) 
 

 
หมายเหตุ :  1. ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษำยน 2563 
     2. ข้อมูลประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (มิถุนำยน 2562 – พฤษภำคม 2563) 
                3. ปิดพื้นที่ให้บริกำรตำมประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำด และกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ) ระหว่ำงวันที่ 23 มีนำคม 2563 - ณ 
วันที่จัดท ำรำยงำน 
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ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ  วิไลลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำร 
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